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نهر بحر نگردد ،ولی تواند با وی پیوندد و جدولی از او گردد.
الهیْ ،
دیدار جمال لذت می برد و دل از لقای ذوالجمال.
الهی ،دیده از
ِ
الهی ،انسان را ِقسطاس مستقیم آفریده ای  ،افسوس که ما در میزان طغیان کرده ایم.
الهی ،نعمت ارشادم عطا فرموده ای ،توفیق شکر آن را هم مرحمت بفرما!
ِ
ٍ
شیء
کوت ُک ِّل
بیده َم َل
الهی ،عروج به ملکوت بدون خروج از ناسوت چگونه میســر گردد؛ «یا َمن
ُ
ُخ ْذ بیدی».

با شاعران
فاضل نظری
دکتر کالنتر به همراه تیمش این روزها ،بیماران نابه هنجاری های همراه تولد را در نیشابور عمل می کند

«اهدایوقتوتخصصبهجامعه»و«رسیدگیبهمردممحروم
در مناطق دور افتاده کشــور» شــعار و هدف شــان اســت .می
خواهند«مرهــم»زخمهایکودکانیباشــندکهنابههنجاری
های زمان تولــد ،آن ها را از یک لبخند شــیرین محــروم کرده
است.جمعیازپزشکانوخیراندرقالبموسسهملی«مرهم»
یازدهسالیاستکهداوطلبانهخدماتآموزشی،تشخیصی،
توانبخشی،درمانیوپژوهشیارائهمیدهندبهویژهدرحوزه
درمانوعملجراحیبیمارانیکهمبتالبهبیماریشکافکام

خراسان به روایت

تصادف االغ و اتوبوس

30خرداد 1349

49سال پیش در چنین روزی ،روزنامه «خراسان»
نوشت:االغ ســواری به نام محمدعلی 50ساله در
جاده نیشــابور در حرکت بود .االغش براثر صدای
بوق اتومبیل به وسط جاده حرکت کرد و در نتیجه
با اتوبوس تصادف نمود .شــدت تصــادف به حدی
بود که االغســوار به فاصله زیــادی از اتوبوس پرت
شــد و االغ جا به جا مرد .مصدوم توســط راننده به
بیمارستان سوانح منتقل گردید و تحت درمان قرار
گرفت .حال وی وخیم است.
•ایجاد خط فشار قوی در جیم آباد

به طوری که از برق منطقه خبر می رسد ،خط فشار
قوی هوایی به طــول 3150متر جهــت چاههای
عمیق کشــاورزی جیــم آباد ،بــه وســیله ماموران
واحد انتقال و توزیع ایجــاد گردید و همچنین یک
دســتگاه ترانســفورماتور هوایی در منطقه مذکور
نصب شد.
•نمایش فیلم بهداشتی

واحد آموزش بهداشت ریشهکنی ماالریای خراسان
به منظور اجــرای نمایش چند حلقــه فیلم خبری و
بهداشــتی و ایراد ســخنرانی دربــاره بیماریهای
ماالریا -آبله به قریه کاریزک تربت حیدریه وارد شد
و پس از اجرای برنامه ،شب گذشته مراجعت نمود.

•در حین توت چینی دچار حادثه شد

عباس ،چهل ساله که بنا به خواسته پسر کوچکش
بــاالی درخت تــوت رفته بــود تــا بــرای او مقداری
توت بچیند ،شــاخه درخت شکســت و نامبــرده از
درخت سقوط کرد و پایش شکست .مصدوم توسط
اطرافیانش به بیمارســتان ســوانح منتقل گردید و
تحت درمان قرار گرفت.
•پوست هندوانه و هشدار به برزنها

شــخصی به نام حاج عیســی ضمن عبور از خیابان
پوست هندوانه زیر پایش قرار گرفت و به زمین خورد
و پای چپش شکســت و مصدوم توســط تاکســی به
بیمارستان سوانح منتقل گردید .الزم است اهالی
به وظیفه اجتماعی خود عمل نمــوده و از انداختن
پوســت هندوانــه و خربــزه و خیــار در خیابانهــا
خودداری نمایند و نیز رفتگــران برزنهای 8گانه
هم در فصل تابســتان بایــد توجه و دقت بیشــتری
داشته باشند تا برای عابرین ایجاد زحمت نشود.
•با لگد اسب مجروح شد

محمدچهلساله،موقعیکهمیخواستاسبخود
راببندد،اسببهصورتاولگدیزدهوویرابهشدت
مجروحکرد.نامبردهتوسطنزدیکانشبهبیمارستان
سوانحمنتقلگردیدوتحتدرمانقرارگرفت.

نمای تاریخی
یک عکس قدیمی از بیمارستان امام رضا(ع)

چاپمشهد :شهرچاپخراسان
طعمومی051 37009111 :
رواب 
نمابرتحریریه051 37626501 :

آدم ها ،قصه ها

مرهمی برای لبخندهای شکری

اوابتدایصحبتشنقبیمیزندبهسالهای
نخست فعالیت این تیم و اظهار می کند :کار
را با یک تیم تخصصی هفت نفره آغاز کردیم
و حاال جمعیتمان به بیــش از  500نفر (اعم
از فوق تخصــص جراحــی پالســتیک ،فوق
تخصص بیهوشــی کودکان ،متخصص طب
فیزیکی و توان بخشی ،متخصص ارتوپدی،
متخصص جراحی مغز و اعصاب ،متخصص
ارتودنسی ،کارشناس بیهوشی و اتاق عمل،
کارشــناس پرســتاری ،چشم پزشــک ،روان
شناس بالینی ،پزشک عمومی و دانشجوی
پزشکی،عکاسومستندسازپزشکی،گفتار
درمانو مددکاراجتماعی،متخصص آی پی
و روایتگر) می رسد که بخشی از آن ها همراه
ما در سفر هستند .خاطرم هســت که اولین
سفرمان به استان خوزســتان و رامهرمز بود،
از آن روز تا حاال که به بیســت و پنجمین سفر
رســیده ایم ،مدت زیادی می گــذرد .در این
مدت 20،هــزار ویزیت رایــگان در هنجاری
های همراه تولد و بیــش از هزار و 800عمل
جراحی ناهنجاری های همراه تولد شــکاف
کام و لب در مناطق محروم و در مجموع چهار
هزارو 500عمل،چهدرمناطقمحروموچه
درتهرانوشهرستانهاانجامدادهایم.دکتر
کالنتر تاکید می کند کــه متخصصان و فوق
تخصصهاییازاقصینقاطکشوربهبهترین
شــکل به ارائه خدمت درمانی مــی پردازند،
آن هم به صــورت رایگان و بــدون هیچ کمک
مالی ســازمانی .وی در این بــاره توضیح می
دهد:اینطورنیستکهشمارهحساباعالم
کنیم تا افراد وجه واریــز کنند ،کمک خیران
را با عنوان خرید وســایل یا تهیه غذا ،مسکن
و وســیله نقلیه بیماران قبول می کنیم ،اما از
ابتدایشروعبهکار،کلحرکتخودجوشو
مردمنهادبودهووابستهبههیچنهادوسازمان
دولتیوغیردولتینیست.درواقعاینحرکت
از یک ایده شــخصی شــکل گرفت و آرام آرام
نیروهای عالقه منــد از طریق فضای مجازی
مطلع و جذب شــدند و روزبهروز هم به شمار
داوطلبان اضافه می شود .جالب این جاست
کهبیشترداوطلبانرانیروهایجوانتشکیل
می دهند ،از همین رو آینده خوبی برای این
گــروه پیش بینی مــی کنیم.وی ایــن نکته را
خاطرنشــان کرد :گروه مرهم قبل از ورود به
هر استان و شهرســتانی اطالع رسانی های
الزمراانجاممیدهدتاخیرانیکهقصدکمک
دارند ،از ســفر ایــن تیم مطلع شــوند .رئیس
دانشگاه ،پایگاه های بهداشت یا استاندار به
عنوان مهم ترین معیار تشــخیص نیازمندان
هراستانبرایمابهشمارمیآیندومسیرپیدا
کردنبیمارانراهموارمیکنند.اینپزشک
اشــاره ای به ســختی هایی دارد که تمام این
 11سالباآنمواجهبودهومیگوید:ابتدای
هر کاری با سختی همراه است ،به خصوص
در کارهای گروهــی ،هرچقدر گــروه بزرگ
تر باشد ،به مراتب ســختی هایش نیز بیشتر
اســت .اما این نامالیمات را تاب مــی آوریم و
قرارمانایناستکهسختیها،مانعکارمان
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• وابستههیچکجانیستیم
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خیرانهخودبه
هستند.حاالاینگروهدربیستوپنجمینسفر ّ
نیشابورویزیتودرمانرایگانشکافلبوکامونابههنجاری
هایهمــراهتولد(جمجمــه،فکوصــورت)رادردســتورکار
دارد .دکتر عبدالجلیل کالنتر هرمزی ،رئیس هیئت مدیره
اینموسسهوپایهگذاراینحرکتخیرخواهانهاست،اوگفتنی
هایزیادیازتجربهاینکاربزرگوحرکتمهمداردوازاهمیت
مسئولیتاجتماعینخبگانجامعهسخنمیگوید.بهبهانه
این حضور ،با این پزشک نیک اندیش به گفت وگو نشستیم.

نشود.یکیازبزرگترینموانعیکهگاهیبا
آن مواجه می شویم ،آگاهی نداشتن بخشی
ازجامعهازدامنهفعالیتماست.ویبیانمی
کند:البتهبهآنهاحقمیدهیم،نمیتوانند
باور کنند یک گــروه  500نفره چنــد روزی،
وقتوتخصصشانرابدوندریافتوجه،در
اختیارشــان قرار دهد .انتقال این باور کمی
سختاستوتازهروزهایآخریکهشهرشان
راترکمیکنیم،ماراباورمیکنند.اینراهم
بگویم،مادرسفرهایمانمنتظرهتل 5ستاره
نیســتیم و حاضریم ابتدای کار هم خودمان
هزینههایاسکانرابپردازیم،فقطتوقعمان
از مسئوالن این است که فضایی را در اختیار
ما قرار دهند برای استقرار و خدمات رسانی.
فقطهمین!
•واکنشمردم،اشکاستوتشکر

اینپزشکازواکنشهایبیمارانیمیگوید
که بهبود یافته اند و می
توانند ماننــد دیگران به
راحتیلبخندیشیرین
بــر لــب بنشــانند و از
زندگیشانلذتببرند.
او خاطر نشان می کند:
واکنشمردمفقطاشک
و تشکر اســت.همان ها
هــم ارزشــش از هر چیز
مادیدیگربیشتراست.
آن تشــکرهای ســاده،
آن در آغوش کشــیدن های گــرم و دعایی که
خالصانه اســت .مــزدی از این بهتر نیســت.
کالنتر تاکید می کند :مردم اغلب به سختی
باور می کنند که گروهی پای کار هستند که
نه رای نمایندگی از آن ها می خواهد ،نه رای
سیاســی ،نه ارتقای مقــام ،نه تشــویق و تنها
آرزوی شــان ،خنده بر لبان بیماران مبتال به
نابه هنجاری های همراه تولد است .در واقع
با این خدمــت ،زکات علم و ســامتی مان را
میدهیم.
•ماجرای سفرهای یک تیم 500نفره

از او مــی خواهیم از خاطره های این ســال ها
برایمان بگوید که تعریف می کند :در اســتان
ایالم بودیم و قرار بود بیماری از آمل مازندران
را عمل کنیم که متوجه شــدیم توان پرداخت
هزینه اتوبوس را هم ندارد .از طریق موسســه
چندنفرراواسطهقراردادیمکههزینهاتوبوس
رامتقبلشوند.بعدازدوروزاینبیماربهایالم
رسید،امامتوجهشدیمنهشناسنامه،نهکارت
ملیونهدفترچهبیمهدارد.درچنینوضعیتی
نمی توانســتیم او را عمل کنیم امــا از طرفی
بسیار ســخت بود که به بیماری با شکاف لب
وسیع بی توجه باشیم .بالفاصله به دادستان
ایالم تمــاس گرفتم و گفتم این شــخص هیچ
مدرکی ندارد اما باید عمل شــود ،دادســتان
بالفاصلهموافقتکردوتماماختیاراتالزمرا
بهبندهداد.باشوقوشعفعملراانجامدادیم
و بعد از دو روز بیمار مرخص شــد.حال خوب
و شــیرینش فراموشم نمی شــود.این پزشک

خیربهسختترینعملیهمکهداشتهاشاره
می کند و مــی افزاید :جوانی 20ســاله چند
غده برجسته در ناحیه گردن و پشت به همراه
چسبندگیمهرهداشتواینعارضههاانجام
بیهوشی را با مشکل مواجه می کرد .با انجام
یک ریســک جدی و توکل به خدا ،ســاعت 6
بعداز ظهر عمل را شروع کردیم و طبق انتظار
باید ســاعت 8شــب به هوش می آمد ،اما این
اتفاق نیفتاد .تمامی کادر پزشــکی متشکل
از  300نفر ،نگران و مضطــرب بودیم و برای
ســامتی این جــوان دعا مــی کردیــم ،تا این
که ســاعت  12شــب به هوش آمد .این عمل
یکی از ســخت ترین عمل ها بود و استرســی
مضاعفبهماتحمیلشدکهبانتیجهایخوب،
باالخره سر آســوده بر بالین گذاشتیم .وی به
آدم هایی اشــاره می کند که پشــت صحنه به
ایفاینقشمشغولهستندومیگوید:زمانی
که به شهرســتانی می روم و خیری خانه خود

را در اختیار ما قرار می دهد ،اجر و پاداشــش
کمتــر از تیم پزشــکی و جراحی نیســت .اجر
کسانی که 50تاکســی را جلوی بیمارستان
میگذارندتابیماراننیازمندراجابهجاکنند،
کمتر از ما نیســت ،گاهی مقام های مسئول
اســتانی تا فرودگاه همراه ما مــی آیند و تمام
اینهایعنیدلهایشانلرزیدهوقدرداناین
جنس فعالیت ها هســتند .ما نیز با دیدن این
تصاویرمبهوتمیشویمودرجهتهمافزایی
سایرگروههایمردمنهادحرکتمیکنیم.او
دربابسفرشانبهنیشابورهممیگوید:قرار
است تا جمعه شب ،بیماران ناهنجاری های
همراهتولدراویزیتکنیم.درطولهفتهقبل،
حدود  700نفر به صــورت الکترونیکی ثبت
نام کردند و روز سه شــنبه 82 ،نفر به صورت
حضوریدراینشهرستانویزیتشدند.طبق
پیش بینی ها 300 ،نفر دیگر بــه آمار ویزیت
شدگان ،اضافه خواهد شــد .منتها این افراد
بیمــاری و مصدومیت های مختلــف از جمله
سوختگیوشکافجمجمهوناهنجاریهای
همراهتولددارندامابیمارانشکافلبوکام
عمل جراحی می شوند .همچنین تعداد پنج
اتاق عمل در نیشــابور برای گروهمان در نظر
گرفته شده است و تا جمعه شب به درمان می
پردازند و بعد از آخرین عمــل نیز به مدت 24
ساعتدرنیشابورمیمانندتامشکلیبیماران
راتهدیدنکند.همچنینبعدازعملوترخیص
بیماران،بین 7تا 10روزگروهفوقتخصصی
دیگری به نیشــابور اعزام می شود تا کشیدن
بخیههاودیگراقداماتالزمصورتگیرد.
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تسهیل فضای کسب و کار
پیش نیاز رشد و توسعه اقتصادی

بهبود محیط کسب و کار نقش برجسته ای در رشد
و توســعه اقتصادی از طریق تقویــت رقابت پذیری
در بازار و بسترســازی مناســب برای توسعه بخش
خصوصی در اقتصــاد دارد .هر چند که طی ســال
های اخیر اهمیت فضای کســب و کار بیشتر مورد
توجه محافل اقتصادی و سیاســت گذاری کشــور
واقع شده اما آن چنان که باید به اهمیت موضوع پی
برده نشــده و نگاه کامل و جامعی در میان سیاست
گــذاران وجود ندارد .بــه طوری که هنوز بســیاری
از فعــاالن اقتصادی به ویژه بخــش های خصوصی
و غیردولتــی از وضعیت نامســاعد فضای کســب و
کار انتقاد دارند و خواســتار بهبود وضعیت موجود
هستند .دلیل تمامی این تاکیدات آن است که هنوز
سهم بخش خصوصی در اقتصاد پررنگ تر نشده و
اهداف اصلی خصوصی ســازی که افزایش رقابت
و بهره وری بنــگاه ها و کســب و کارهای خصوصی
است ،محقق نشده اند ،زیرا پیش نیاز اصلی آن که
بهبود محیط کسب و کار باشد ،انجام نشده است.
متاسفانه در شرایط فعلی بنگاه های اقتصادی در
اکثر موارد در اندازه ای کمتر از میزان کارایی شان
فعالیــت می کننــد و از ایــن رو ،بخشــی از ظرفیت
آن ها به صورت خالــی رها خواهد شــد .حال باید
برای اندازه گیری مقدار ظرفیت بالاســتفاده این
واحدها و علت یابــی معطل ماندن آن هــا به اتخاذ
راهبردهای درســت و موثر متوسل شد .در همین
راستا شناسایی آسیب های پیش روی فضای کسب
و کار و اصــاح و بهبــود شــاخص هــای آن ،گامی
اساسی برای تقویت مشارکت بخش خصوصی در
عرصه اقتصاد و اشــتغال زایی در کشــور محسوب
می شود.
هماکنونبیتوجهیبهتسهیالتضروریدرمحیط
کار ،نبود شرایط استاندارد کاری الزم ،عدم تکاپو و
تحقیق برای دســتیابی به فناوری جدیــد یا ارتقای
فنــاوری و در نهایــت فرســودگی و عقــب ماندگــی
صنایع ،باعث افزایــش هزینه های ســربار تولیدی
می شود که این مهم تعطیلی کارخانه ها را به دنبال
خواهد داشــت .حال باید ریشه نابه سامانی فضای
کســب و کار را در سیاســت های نادرســت اقتصاد
کالن جست که این مهم مســائلی همچون نوسان
نرخ ارز ،کمبود نقدینگی ،تحریم های بانکی و  ...را
دربرمیگیرد.ازاینرواصالحمحیطکسبوکاردر
زمینه هایی چون مقررات نامناسب ،نظام مالیاتی
نامتوازن،کمبودیافقدانرقابتوبیثباتیسیاست
ها ،به شدت احساس می شــود .البته باید این نکته
مهم را نیز در نظر داشــت که اصالح محیط کسب و
کاربسیارپیچیدهودربرگیرندهاصالحمحیطکسب
و کار طیف وســیعی از ذی نفعان و مرتبط با سطوح
متعدد است.
هم اکنون شــرایط بســیار دشوار اســت ،به طوری
که بسیاری از زیرســاخت ها از بین رفته و بسیاری
از بنگاه های اقتصــادی آمادگی فعالیت در چنین
شــرایطی را ندارند و مساعد شــدن این فضا بسیار
دشــوار خواهد بود .به طــور مثال ارتبــاط گرفتن
با مســئوالن دولتی بسیار دشوار اســت ،چنان که
گاهی برای حل یک معضل ســاده و پیش پا افتاده
جلســات متعدد فراوانــی برگزار می شــود اما عزم
و اراده ای برای حل آن وجود نــدارد .به طور مثال
جلسات درباره نرخ ارز هم گواهی بر این مدعاست
اما هر چنــد که خــود مســئوالن نیز بر تــک نرخی
شــدن نرخ ارز توافق دارند اما تاکنــون اقدامی در
این خصوص انجام نشــده است .جلســات مربوط
به قیمت خودرو نیز نمونه دیگری از این جلســاتی
اســت که تاکنون هیــچ نتیجــه ای در خصوص آن
حاصل نشده است.
در مجموع باید گفت تسهیل فضای کسب و کار از
جمله الزامــات و پیش زمینه های رشــد اقتصادی
اســت ،چرا که با تحقق این مهم ،مشاغل بیشتری
ایجاد می شــود و نرخ رشــد اقتصادی نیز افزایش
می یابد .کشورهایی که بهترین شرایط را در آسان
ســازی انجام کســب و کار دارند ،با بیکاری بسیار
محدودی مواجه هســتند .این در حالی اســت که
تاکنون سیاست کلی و واحدی برای بهبود فضای
کســب و کار در کشــور ما به اجرا در نیامده است یا
هماهنگی های الزم میان ســازمان ها و نهادهای
درگیر وجود ندارد .این عامل شاید مهم ترین مولفه
در وضعیت نامساعد فضای کســب و کار در کشور
ما باشــد .بدین ترتیب اصالح فضای کســب و کار
نه تنها نیازمند برنامه ریزی و تــاش های مجدانه
سیاســت گذاران و متولیان اقتصاد کشــور است،
بلکه اغلب در کوتاه مدت تحقق نمی یابدو در واقع
یک برنامه ریزی جامــع ،گام های بلند و همگرایی
بخش های مختلف نیاز است تا این مفهوم جایگاه
خود را در جامعه ما پیدا کند.

